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Korlátlan kimaradási engedélyek. csendör-nloBztalylyal közöltetett és 8. tanul�ó.goB rendE:
letek között (eltalá.lbató a Szolg. Szab. I. Hp�z 
1 7·1:. pontjában körm irt kOl"hitlaD ki.ma.radi\.ArA. Yllló 

Irta: rirfiqh úis:lú m, kir. csend6r>lzó.za(los. 
A Szolgalati Szabályzat L rész 1 7 1 .  pontja intezke- kedvezményt, me ly csak kitüllően minö,ütett továbbdik fi laktIl.Dyákba., táborokba, 8zállásokba való vis!\za- szolgáló altiszteket illet meg, a továbbszolgáló csendörtéres idejéről s ezt általánossagban esti 9 órában 0.110.- legénységre is kiterjesztette a �, pon l :1. bekezdeaében pit jn meg, mikor kürt- vagy dobjelIel fl !nkm'odót iR körülirt következő korllitozlÍssal : 

fujják,  illetve verik. • fi:zen korldflan joqyl/l a:UI,htlll II fm s:al,ud ,;hii 
A takarodó idejében való visBzntérpsi köt�lezethég a (l;:: t'!�etbc", ha má.'illrlp kitls.:o1!lálaf It's;:: lt'ljl'."il,'/ulo . •  

tizedestől lefeló: 8zamitó legénységre terjed csak ki, mig Ezek szerint a cS6ndörlegenyseg a hon\'édlegén�-seggel 
fl tiszthelyetlestöl lefelé Bzámitó legénység 8. takarodó szemben abban az előnyben re�zesül. hogy nyú ron ft uttini két óra elteltevel köteles visszatérni sZIi.lllÍ.snra, 8 takarodo esti 10 órakor, tehát ery óravnl ké só bb -van, 
csakis kif(möt'll lIIinö.'\ill'/l hadapród-tiszthelyettesek, ör· s o. czimzetes örmesteri \"Bg)' !lznkaszvezei.öi rendroko
meatere.k, önként tovább szolgáló kitünően min6sitett zatot viselö csendörlegénység nyIlron ejjel l :!  órakor 
tizedc�e'i él! szn.kuszvezetöknek engedélyezhet a csapat- köteles csak a lnktanyabn "isszlltcrni, tehtl t  ecy ora ral 
vagy egyeh öntUló parancsnok és a. kikülönitett osztály- kesőbb, mint a hasonló rendlokozrdu honvéd a.ltiszÍl'k. 
pnrancsnok ';Ol'Iril/nn k imaradási engedélyt. t 1 7  4-, pon U Ezen kivül hndRpródJnink, jiLr:is� éR törzsörmestereink, 

Egyébként agyeR méltánylúst érdemlő esetekben enge· vull\l:Dint ,·n.lósngos örmestereink mtÍr reudlokozlltukmU 
délyc1,hetö CRR.k R fegyelmi lenyitőjoggal felruházott fog\TR Jlyernek igcnyt arra, hogy korhiUnnul kiwarad
pal'Q,nc�nol\ által a meghatározott időn tul való kjma� hnssunnk, bolott II hasonló rango osnpatbeJi f'gyenek ,',wil .. 
radns, a.zaz : ez kedvezmény, mely csak nz arrn ,'nil'- ki/tmú lIIillfÚ-""ilI�(�q s II csapat-, illetn: osztnlypnraDcs-
mesckllrk nyuj tha tó. nok I..,t/oll engl;ldélye mellett élvezIletik I.:zen jogot, 

A Szolg:\lnti Sznbályza.t. általános rendelkezéRei II eppugy, mint a mi czimzetes örmC'!óltertöl lefele számitó 
cscndörségre ia mérvadók lévén, bnr II takarodó idejé· tovnbbszolgliló altiszt jeink és ('Rendoreink. 
nek !<znbti.lyozl\'iA. fl csendőrsegnél, e szabálytól nemi el· A �zolgálati Szabályzat hivatkozott pontjai minden

tén�ss('1 törtent mindazon alapelvek és ozelok, melyek CI. csetre ft szolgálat, 1\ katonai rend, fegydcm th; II kato-

8znbal.\' E'zellcruebcn kifejezésre jutnak, érvónyesitend6k nitl.ol követelt jtizan, erkölt'sős tiS hoz1.tl méltó (i!etmód 

a cscndőrségnel is. nigoru követelményeibez mtrten szabj n. meg a tnka· 

A ta.karodó idejét fl. csendőraegnél El ,L(lktanyn.sv.abá� rodó idejét, s mikor egyes, akár rendfokozatuk. akAr 

Iyok a magyar kinilyi csendőrség BZllmánu szolglUatl miuósilesük, Bkli r  pedig mélhi.nyhist crdemlö körül me

könyv 1 1 .  §.a Rzo.b:llyozzf\ éB pedig nkként, hogy télen nYf'IÍk sz�rint kcd\"ezmenyezett egsóneknek nkllr egy 

t· . 
t 1'1 ó ko ko·· t.l"zo- a IO k '" nl'tl ba •• ·.Ir'. nl"lr hosszabb idóre a kimllrndrist megadJ'n, csak cs l �). nyIlron cs I rn. r " n ln • 

való "i!lBzatórcs. ki \'l'telekct tesz, de általnnosan kötelezö jogszabályt 

Ugynnezen Hzn b41y 106, pontja nlegengedi, horu' l1em :\IIit fel, nyilniu azzal ft czólzn.Unl. bogy , agy nz 
"1'Iul,:,.. kÖ1'ii!I/H;tujl'k kö-:.ólf czimzetes 6rrucslNek, orR· llS-' l'S e!wtreo. Vllgy buzamosabb idóre adott kedyezmeny 

vezetők, oi':im?ete� örsvezetök. csendőr czimzeh's Öl"l'l- nl'. cgyónl tonibbrll is sarkaljn az órdemSZCl'1.eRn:1, kifo· 

vezetök és próbn{'senrlőr cziml.fltcs örsvezetők II �n.ka- gústnlan joznu életmódrn es hii szolglüaUoljesiteHe, 

rodó ich'jén tul két órtúal ),imnrnrlhaflsnnnk : m�
.
g R mlÍlm'szt pedig mert II feltevés nz, bogy R kedvezménye-

k . ' .t torzR zt'tt II kcllnzméuYllyel 1;(lli l/lfl, dt� tlis.;:::rd/"i /il'l/I {o!/, 107.  pont II va.1ósü.s.:os örmestere ' , Jllrn'" (lS 
. 

" 
.. Ó I k . , . d órl t,·s,thd)'rttcst'kuel; A l'HtlDdörlegeuyseg, eg:v kis töredl·kE't lcszl\mitvl\, toni.bb 
ormestere)t , hndnpl' (O eB un apr -

l ,  . ot 8zoJgILléi altiszt, tf.'hllt hennc minclnzon hllékC'k mes biztoH;tjl� II kor/ál/ti U kimarndásrn. va o Jog, . 
\1. 1�9t\ c\-i ,17, !'zÁ.mn rendeleti köt.loIlJl:H:'n �za� hB hogy legyenek, ml>I.vek II hllBonló rondroknztltn 

báh-ren rluldek közzétett 59,lD. cIn. SZI\llll1 hon-vi'�lelllll csa.püthdi legeoységtöl ll. :4zolgalnt i �znht'tl)"mt kön·t(')-
. 

d' l T RUDak idejón mu'::n::"::.:;:D:....,,cDl�O�D:!.l;;.':,,· ,::.:':,":,:'.::D:;.I..;m:;;.:'"'r;;k;.i V..;H;.;u;.;f.;;n.;.tn;;.n;;.k..;·. ______ :::=:""1 mlDlliztori rondelet ptl 19 me ,) _""'-
'ó,r wlllr.\1 nrm Upt� O!rWII 6110111 k J6 hlnli:-

� ,'""I , " , ,, �  . . i\� " " '::� .. , I  �i :-;-: I .. ;; . , .  1· · 1 
" I  ' .1 '}  • 

. \ ' '. 

Vll1(LIIlo. li. góaerlire boroOd6i;t!i\r I I Iltlll\'lkB \kadtí8l11l IIhl III(1,1:u�rtuu- � 
"NI �dlliünl, mi ni REMtN�,f"1 ltri It�\fn

.
" 1

.
lrt:l'llli, itlNllllkll1 flilIllM[nUI, ��;;::��;:;� . 

"JI' Atr,t Ilf' nháruUlln Sf'IllIlU t' (' �nn��. 
'l'; Illh' .tb . miII: Romúnyi tlnlJlbt. k�� .. 

-
�� IUII'UllllliUUl IlIIflllilnlko, fa·) réz�\ I� . I n�ht 'ktlld"'lt Buolo.ltl'.Jtröl, KJróJ.y-u. bS, 

_ """'., , • �_ njl'jl� dUl 'I' Mm �hUI •• mti) _lnF):�" '��I::r:1I ,,,,,�I,t n.1jt)h,n k �Irml)_hfll .\1: u�nl'� han�-
hilllin kIlIW�f lf-. dljlal.nul. hl.11t • 1 ,1:, �II dtn hln�.lfrrtJl kuliln tullln 'rJr�dk tt",n II, 
lir.t'rtk JJI\'IIá"'1I �lak8zrrllen �'1 Oh'�lln, - II • 



CS(,;t\D0RSJi;Gl LA!'UK I HU8 j ulius l :!. 

A cg(\lldor8t-�i uolgulat sokfélesege. megbab\rozatlan 

tartama, EI nap miurien RzakiUa kiterjedt) �oltll indi

tolta. az intew körökpl arra. llOgy a tttkarodt" idl'lC, 8. 

Szol�81llti Szablllyzattól nemi tolteréssel, il korlo.tlsD 

kimaradási f'Df,tedélsr-k R{lomlinyozti.sa perhg tágabb kl'ret 

heD törteDje.k, mint PZ lL hason ló rendfokozatu cRspa.tbeli 

11'Sl'nyttégrl' nezve 1'8.0 eloirvl\. 
IIanapródok iskolai clőkesv,tillségiik, me�ki\"ó.nt IUtalli· 

g6oliu.juk, jn.rás-, tÖrz6- e;:; valósagoij önnestereiuk 1){·nig 

ho�szn, kipróbált, �rdeu1"'s szolJ!Á.laiaik ré\Tén j'}go.Ritot

ta.k fel intéző kóreink(lt azon várakofoil'sn"l, bogy fl. rend

fokouttal öd9zekötött k{>d\'ezmé-ny vi�8ztlóló8ekre nem 

fog \"t'zt<tni, tlbzont R. korhi.tlan kim!\rRdásl engNh·}y 

doreltatelet k(ipoző hifIwI: UÚtl,úi'iI(I/S';f/. ID!"l)' a cziru· 

Zf.t.�S órmestertöl le{f>I� Bzé.mitó leg�nysCgtól mt>gkö""e

t,.ltetik. ho�y egy ev tnrtauuua korllltlau kimnrarltlst 

n)'erjt'n. ke-lJ. hogy biztositékot nyuj bon t\ ked�f:'zm(!nJ

nyel vllló \'iShzaél�"� ellen. 
ft!rmesZt'te8eD, ha legényaijgünk mjndczekkel J.il'élrl 

11,;[1 III lIsdábau voiuR, nem '{'olna OK. hogy a ked \Tez· 
men)' bfirkitöl is mcgvaDatnék, \"'RR,'ó" bogy azt csak kor

latolt 8zlimb:m f;lvezzek. 
Ugy vagyunk ezzt'l is. mint m inden máI' kedvez

menynyeL Olykor a.kad ('�endor es altiszt is. a ld 
részint tudatla nrJl\gbol. re�zinl fegyeltl1ctlenséghől n keoll
vezmenyt ellenörizhetlenill korlátlannak t{>kiuti. lJletve ar. 

ellenörzest nem, \'ogy nem kellőle-g gyakorolja, mel·t 
nincs elégg€' lisr.ltiuan sem kö'kolesse-geivel. atom a ked
Hzmtin.vey,ettel szembeni jagajynJ. legfőkepp pelliK alon 
eh'ekkel. rueJyeknt'k ftlo.pján eZEn kedn:,zmf>ll.V n.\'lljtbnló. 

MiLr maga flZ idl!1.etl miuü,-terl ren.ielel ILlun rHHlel
kezéhe. bo�y fi korlá.tlan jog�l nl':!m szaLM l'hll. hu 
m:isDnp külszolga.lat If'�z teljesitendö, (pltetlt'D jogot t'S 
kötl'lefoséget ró az altisztre. de lailönö:'E'n 9Z ör .. po.ranc!:ó
nokra, mert h i  .. zén az örd helélet�ert, n fl!gyelemcrt el:> ll. 

8zo1gnlat helye8 es C1.�1tl1rllllo" eJhltása�rt I) felelos. Dtlki 
kl!11 tUtJnin, bogy ,·Iónotathatolllg lc'sz I' wIlsna}! Qzolj1;lI.
lat, melybe :l kedvezmcn.\"f'l.ett alárend€"1t kühlenrlő leltz, 

dl! m8.�ré8zt meg a.z ő kutpl�s.Elég\."" gOUl loRkodlli arrúl 
it;, hogy (lZ altirendeltek klfog1istll.lnn �gé�'l.f!·gi aUBpol1l. 
es szojgá.latképe8FH.>g�ul'k kri..rat okozbf�to minden eseköz 
eB mőd elblLrittnRsék ,  ft millól M. kóvetk(-'zik, bogy ilZ 
dlE'n6rzest folB oefolyásat 1\1\ örspaTancsnok kotell'g ez 
iranybao i s  gJukurolní. 1'< dtl,{'z8.l"ll a korlátlan ki mslll.· 
da I 6ogedélynl'k. Ő tiZa.bJOll batárt hefol."átiáml Ilunak, 
bogy 9J88zatilés ne l,örténul'ssek, !.: OkTIl,!:';1\ ki ahheu
deltjeit nJindell lehdö a.llsnlommal arra. hogy t!Z neki 
l'lőlj arol Jo�a. m�rt. az olar� ndelt �Dot'k tudali\hun rouull 
Rt'ID vl:ht'ti zukon. ba t'gy ,agy mil\; l'f>t'lhen b:c·rl vl.'Z
lUt.'nyl"'nd. elve1.C'h:beu korlatozlatik. 

I"/'rOlI!f>Zett'Bf'n I"z7.cl ,dejar, hogy s,·m tt kittlDU mllto-
8rill�egl'nel, sew a ,·podfokozatl\nál fog\ II hlln·7.ml"Cl\"tJ· 
Zf'tt ültJszt nf' eugc:,ljen m('g rnfl.gAnak l-ge!olZ l.·jJelen at 
ul" kimarudll '!t, ha tudja. hogy mn. ... nap küh�'Z.)lgllltltA. 

nm, �zó\"al I:IUeoorzesl jOgHt e� kotelesötlget önmag:Ávlll 

8'lembl'n is t�t\'f"nyesitge, s alta.lában ft legritkább alkal· 

makra szorit�8 ezen kedH'zm�nynE'k BzemdYt:re vonat

kozó igenylwvételét, mert II sok a jóbúl megart neki 

is, mint másnak, de az ártalom kiterjed alé.relldt>ltjeiTf'. 

is. mlj:t ll. tllrtó2lwdó. me.gfontolt cletmód, mint jó példa.. 

jutekonyan uat. kü1önőseD akkor. ba az altisz.t egy -egy 

81. élVtlzl'tekbol vsgy a "ked""ezményból tnlsokat nllLrkolni 

akaro alárenrleltnek oktatásRnál jó lelkiismerettel ön·  

IDflgi\ra bi\'ütkoz.bfLL 
XL'tu í:'g.v eset fordult már eló, m ikol' aká.J' az örs

parancsnok, akár ftZ alárendelt legénység ldj/ko:trtlul!
súg" lolyfríl1 a megadott ked\'ezméo)' élv(:zcte nyoma.n 
feg,V(>lmetl�ntit!gek fordultak elo. 

A ko.flt idős csendőr. czimzdes ör8vezetö, a ki a kor· 

IntluDsl'l.gba Lel�magy8.rá.ztll, bogy neki e ked ... ezméD�'
nél rogva ft. la.ktanya.ból való tü"ozt\8át {�8 odll "aló 
visszalereBet örsparancsnoká.nó,l jelenteni sem k.-ll. 

Olyan ör�pamncsDok ala.tt, II ki ralelő/jségél'"el. joga.l· 
val es köteleBs�geivel tisztli.baD "an. s a ki m8gát kel· 
loen feg,yelmezn i  tudja, ilyen cshetóségek �lö nem (or
duinok. 

Az öraparancsnok kötelessege RZ idevonatkozó Rz!\lnl
lyokat tudni I m egtartani és nIArenddljei .. el i s  megtar
tatnl. FI mindazon korlátozásokat Aytt.korolni, melyek a. 
RZllbalyok n.ln.pelv-eiben kife.jezésre jutnak B n szolgá.lat. 
es IlZ egyén érdekében mellözhetlenek. 

Megkövetelen(ló, hogy a ked .... etményezetl. mikor a 
LAktanyliLól távozni akar, azt szll.balyszerüen jelentse, 
Rzándékolt tartózkodiLsi helYt1t, hol Rzü kst'g esetén (el
lnlalbutó. jf'lölje me�. s mikor .... iaszatér. szabályszerüen 
j",lentkt'zzek Velejá r ezzel. bogy az ö rspn.rancsDok j� 
bogyJu hatra belyett.f'senek . ho�y maly időben boi Ic-'sz 
talulhnto. 

Ha másIlap diirtlhtthatólag szolg-llIat lel'>z, 8. kimeuE'· 
tf'lrf' Jelentke?.rJ ijrról felvilágoRítrl.lldo es megkovetelendö 
töle, hogy ba csendör. II takarodó illején, ha altif.zh 
rendfokozllttal bh, ezután ket órI:l.val okn,·tléD úl fi lak· 
t.a.nyá.bn VisBza.térjen, ba pedig az ej folyam án lenne 
szolgu.Jn.t Y6zénylendn, fi kimenésTIJ vl\ló engedély meg
tllgo,(landó. 

Du.r Q. korlutlan kimaradási engedelyrc vn.ló ked
" (lzmény egyreazt arra. is való, LogS a kedn'zményezelt 
�L reggeli killaJl.gatason minden alkaJommal való kerel
mE'zestől menteaittessek, lS flzon elMorchllbató esetekbt'n, 
mikor .... élt::l Ien ül Yagy h irtelen jött körülruenyek foJJt·n 
s t9k.llll.ul<! idejére vissza nem terhelne. mn.gá.ntigyeit 
itll .. ' Eb�8t1 .... té\'ec: (·delmez€fH.· volnn II sznbliJynak uz. 
lill. n:G ilrap�r&DCBnok azt binntJ, hugy a ked'vezmeny 
tulK)'nkofl igeoybevételébe vagy a cBenlJőr állóslit sertö 
h�lycken vagy czelokra "falo fpluasználai-<áha heleszúlés i 
"fll�y korhl.toZllIJi Joga nem valnn. 

NelllcRllk joga ,"an, de köteleR.�eg( Ül, ruin,;lfug\'ü ba 
azt l� ,qzldné, hogy aJáreDdeltjei t' ked\'"ezm�nyt tul-fil2IT--���·��------� A lef/job b (nod I .. , BRAUSWETTER JÁNOS 1<:'f,,'",o7:oJi(l:IIJh 1'l,'z.t'r"I�. r.�y" rlltM 1l 1eo�dr§.g8b_ bIg, ugy k.·,..,..jWU/. Illint '-<';-hlcI 117.\.·l(� ... re 1 0  ovi mMr6..<;nM S7..t'!.!(>deo. 

júll\lh\-I mdJdt k"'pllhlók 
DIr JavitAsok l) évi jót.á.lIáA mellett. __ '""'!!::::!...ll.... ____ ....::.. ______ ..:.. __

_
_________ .:A:!r:.j!egy� z.ék ing)'eo ! 

---------�-�� 
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k ' ',tJ }dőleg fl. m ikor CRllk ulk'l· 
g)'akmn vRgy g)'1l raD IBm 

c ( .,
' 

k ml't.k k{t vo. 
10m van eg�flz ójjclro klta,cfl/Jleg, OTCfi 

' fl  t Ó. 
bbak 16.iogatEt.slilfl, asotleg t ivornyázásfo. vnK! k tr y . 

b óJ' fel a miből következtalbatiJ, bogy II 
z(18ra Il.flZD Ja , . , n életmód-
Rzolgó,lu.t ('11 (lZ alárendelt kMú.ra ll.z fl rendea J,01.tI. I é 
hól kizökken, lúpjon közbe először óvó �ntclemmf' 

e 
'H 

okttl.tá,8sal, ba ez nem hnaznál, rendelje ?I ef/J" gy 
esetben az egy mcgbfLtározott i dőben wJó VIRflza.tóróat, 
�ilt8a. el lll', ÓllzrcvóLeJezett bclyíaágboD vllrló b llZnOO

,
O

j
fl 

tartózkoc1ál!t, fi bn. ez Rem haszn{u, még rJljel�tt nilgyO ) J 
!Jaj llzé.rmazLa�Dék belőle, tegyen indokolt Javaslatot: 
korlátlan kím�ra.dó.flí engedóJy kedvezmó�yóDClk elvoD ' 
Bá.ra, mert II ki a. magn, a szolgálat e� n fegy�lcm 

érdekében őnIDagfÍt kolliíleg fegyelmeznI nem kepc8, 

ezen kedvo�ményrlJ igoZAn meltatllln , 
. 

lIa minden örBpllrnDcsnok belye8en követi ezeket az 

elveket, mll.gll. íH azokb ez alkn hnazkoflík és nl�rBDr1elt, 
jeire Ó-tpUmt6.ljll fizOko.t, szinte kizártnllk Ját8Z1k, hogy 
e kedvezm�nyoyel vnlllki visszaóljen vngy e' kedvez' 

mfÍ0Y oyom6.n fegyelmetlenség fnklldjon, 
A mi ront08 8zo1gá.l!ttunk éreLt, megfontolt embereket 

kivD.n, azük8úges teh6.t, hogy II válogntoUllbh éR kell· 
vezményez"U 61eroek u. beléj ük boJye4oLt biznlool1t iga.· 

zolják ft ezen adott e8etben is legyenek egéez emberek, 
kik önma.gukat kormányozni tudjiÍ.k. 

Postafedezeti járőrszolgálat. 

1rtn: l'clllTu /N/;'fÍn Qr�\,{lzoal. 
A máraoonroflszigeti kir_ törvényszék, m int esküdt· 

hiró" g, kólél ált.li b.lálra itélt két egyént a mult év· 
ben, mort előre mcgfon1olt szándékkal, egy pénzt R7.t'll· 
litő pOBtakoceit megtÁ.mndtak, a kisérő csendórőrmeHtcrt 
eB a kocaiFIt megRyilkoJták, a pOBtokocsit kifosztották, 
Bzbvo.l rabl6gyilkoss6.got követtok cl. Ezt n ballí.loa ité· 
letet 61. egyiken a.nnak rendje éa módja szorint végre iB hajtották, ll. máaiktJt ellenben életfogytig tartó fegybbra változtatta á.t D. kirfilyi kegyelem , Velük eszerint, • röldi igaz.áSRZolgáltatá. elvégezte a kötclc"égét. ki· Bzabta. meg6rdemclt hüntetésüket FI igy a megsértett jogrenrlnek elégtételt szolgáltatott. Nekünk cBcndőröknek azonban · még Dom Icb"t és nem iFI 8zIlbll.ll ilt mrgó,lIní, mert er. ft? eB(:t múr nem az elFlő éH - Mr nem jó az ördögöt IL [ulra fCBumi _ cReUeg, nem iR az utolRÓ. Von}ult már elő mnRH7.0r iH hu,lJonl6 pnstarahhí.H. H ho.. egyik-mbik tetteK el iH vette m�ltfJ LüntetéKfst, ft, UODoHzlevők Bzámo. ezzel nem ff). �yott, ?l�rt akadt bl,lY'Jlte másik . í�B RolulJmm luelhnt. J�k, tnlkor éK hol üti f(:cl BáHwfejét jamUl eJU hflRonló bun tetteKej. 

Arra kel.} tehát törl1kcdDünk, bogy megakadia.lyozzuk likf:t HzámJláHu�ban 4ft múr jó ele\"c utját álljuk gOtJOHZ lervük végTCb9.JtáH�nak, IJ� miként : ez II kérdÓH, 'róbb ligyelr:m, töhh lJletrevn16súg ÚR több elővigyá. :-8.t .mondJák Bohn, S uleö wkintelre úgy látKz'k Igl\-?�k IK van" mort igy tanítja ezt II Hzr.dnílyza.t, 
'�z utj'Jfll�H.H Htb, mmd, hog.r ha f� cFlendör cr-lycdül hd'e�·t II'TClJIly�n 8zolg41atot III, da különöeen baHo Jó 

J � gÁIfl.tnlÍ.l, fokozott éb�rBPget és figyelmet kell ttm
n 

·t
RY,� . 

u, I J_ t '  lllll ltD la, nZfJruny TI�ZI, Ilm RZf'Tlnt azonban min,I., k II ' 
• ,f,j !Oa ett 

1 908. ju HUB 1�. 

miképp tlOm \'olno. 8r.n.bnd egy 
ill, n pOHhl.fod�z(1t

,
et tf'M 'cfl i t letni. Jüdönöllon oJyan bo· [ohól uHo Jl\ror

l
ll � 1n l

ő
,,1 

bO:rY(lR ÓH l'Ií',Ukn.dóko8 tájakon 
lyl.lwn nOIll, '\ Ja, ur

� � melyell u. f(.'dnzeU posta. jár , rnu,:{y kúrcs?,til !iz 
u ,  postnjárut még vi rrrulo.t ellJtt a. 

.'18
. 

l. óIC[J IIbm, ml wr 
11. ' 1 .)' 1 el,· \' iMzn n-uoknál fonva úgy , l I éR ItZ If ( J ' .1 p') , HfJh' thcn lill t.1 
Iűrn{, I, hogy It lcocqin vflgy azAn· kl'il fclóltózn l a cRen� J 

I
'

. .  öHöz �then R ann ál ke. l' I ' mozogn i 8. ne 101. ' 
kÓD li ig )

1
1. r 

" I' 1(1 CSf'tón fi. fpgyvorét használn i. VÓHbbó tllc Ja HZU {Bllt) . 
/I k' ,. Jé ' rőből (j III pORtnff�rlazr'tl J III' r JVt' Z �Dy 'so mllR ] )c Pgy 

á l� tommal sem mntlltl<ozik czélHzeríinek. helyen Ól R m 
'1 I�I I"." rorlozeti J'Mör k i ver.ónyJÓHc Rzíik-A 1'08 n, mo y )  ,, ' 

I 'k I I cl , cl .e,' 1,6tG8 biztonBágu nlvono 11 o n  Hl- (l. 'og'" ron . 
. I · f t' b tő é til l I , me otlunll-dáR OH CI 061, !.l S GS G B ge ItcreazL , fl 10 I !"I 

• 

I t f > l 1 r A I ol etV: ! nem kell tn.l'lfllJl, Oli c u eze e RG ron orog. I v 
lő . , ő k JJ k ·  k o I" mliT Rzühaég Vlln CROD( I'JILr 1'1'0, e ,  "rno . n lu . 1 ' 1 I '  k r J J . l k· " " / nycl � J' {lrŐr eb heli 8Z0 gn. fl. ana meg e c Dl I()�"y n. 1 v"" ,c , , l t- t '  is  tuclhfl.8Ron. MitT pedig, mlDl o..  tapaszta II m u  atJa, 

e�y cHondőrhől Itll6 járőr . 
nom mmden csetben tudbat 

Jnl'gfelolni ehbeli biv8.tásu.nal(, . , 
.
. ' 

A ttimndók minden csetben bizonyosan őt JOVlk vo.gy 

ütik le eJl)sú.ir, bogy öt m i�t fcg) vereB embert tfjgy�k 
hllrc;dcóptclrnne, ft. rendszeTInt fegyvertelen postakocflls, 
tilll uZlltllO könnj"ehbpo clhúl1hatnflk. lIa nzo,nbnn kót-, 
cl!cLlog gyanuBa.lJh viRzonj'ok Itoz�tt h�I'úm főbő l állfl,�n 
II j llrőr, mil," nflg,\" bun mef.(nchoIUc:tn�k ,a, gonosztevők 
munl(jljll., Hűt n e m  ia mernr'nck t{Looadnl, Illetve BZ0'?lbe
RúlJlni  /I járorrel, mel t b�t hórom rl"gyvere� (:Bendő�rel 
n Il'Wd ·znntn.hb gonosztevő Rem jgen men (eIVODD! 11 
blu·cr.ot. 

ti ha n. renduR porLyn.zó 87.0lgfilutot f,zabú.lYHzerinL 
I,ét főhőJ {dió jÚJ'öroek kelJ t� lj�8it.ni . ann.l "ükBége : 
sehh ugyonC!mk kót főből 1\.1 16 jáJ'ör fl, poatn.redezotl 
SZOlgI11f1111tí.1. �Jort ltt nl1g,vobb CSbf.ltÖRég Vflon n meg-
1lÍIJlIHltu lliarn es pedig ]OgtÖlJuRZÖI' ol)l�nm, a mely cHeD 
('�y C'H{'nrWI' 6tkenscn (dig \',idclwlhetilc 

He czd talan lenne fl ItcL főből áll ó járőr I1lka,lmazó,HR. 
is, I ta I�nnl\.k rnindk«t tflgjo. elöl II koeRi s mellett és 
úgy lJely. zkedne eJ, hllgy csak előre láthatna.. Nemcsa.k 
u.zért, mel'� ilyen helyzetben egy Jövós i s  könnyen le· 
terilho1né öket, hanem nzért is, mert i�y csa,k egy 
irl>.nyhnn ligyclbrtnének. Ugy k elJen e toh"t elbelye,· kedniök a kocsi D, hogy egyik a kocsis mellett elől, fi, 
mállik pedig n. kacai báttl ljfin foglainn helyet éR igy 
cgyik előre, a másik pedig hátrafelé figyelhotnc, s 
lO'u.nUH jolen Bég óRzlelólw csotén egymásnak azonnal jelt a.{lbn.tnánl�k és sziikslog caelén kelló i dőhen jfl (el Jáphct· 
n,ének, R ha csak gyanUB cgyének tünnéllek ia (el n hLlbattíroD, már kész helyzetbem találnál, fl, jó,l'őrt. Miután pedig t\ poatakocHisúk , nr. I KU). óvi 220. sz, 
fŐl.dmiveléa-, ípnr· és kereskúclclamíígyi miniszteri, vala· mmt az enDok alapjá.n kio.doLl, 32 . . iÚD/ V IL 1 887. sz. h�líigymi�íl/z.teri tiltó rendeletek dnczára, HzivcHsógből 
cHetl(Jg pur fillórórt utasokat iR �'�sznek fel o. c8endőr� 1 �' gónY8ó gct mi.nd�nnyiszor, valu.hán,yazor iJostn,(cdezeti szolgálatot ,telJeBltonek, máT f�r. ehga7.itflH 1\1It1l.1má.v�1 n.lnp08f�1I kl kell okta.tni és Rzigoruflo figyolrnel',tetnJ, bogy e�.

t .�,e fi rrwg no ongerljo, Born it kocsisnak ilyet el IIC turjon. Annó,l kevesbbé, mOTt n.z idé7.ott rendole!ek fL clHmd�rBÓBnck ifi f:lzigorll köteJeHsóg{ivó teRzik , �tgy o. P�8tI1J(Lratoknt és poatllkocaiaolmt ebbijli  viKBY,a.· �Rek tekintetében , mindennemü s7.olgó,l at IllklllmiL\f1l-1 HZIg'oruan, elloDöYizzól, es bo. visBzaólóst tapusztn.IDldt, "
I

rr61 nz I lletékes pOBtaigazga.tóaá.gnal{ a zonnal jelentést egyenek . ' 
I{

ö
�

m
�luloltn.k�ól vagy jót vagy sClmmit I tnrlJIl. � , nd(lIL �r.UdfHllellctt, hál' az olhalt bn.jtn.rtm n l, ir/wtl 



A ,'c.Iej:!�ns. Hohenlobe Gottfried berczeg }'ri�·es föb('rcze:::,�el l·' bál)Já"nl. g,)benlohe Koorúd berczeggel. 

L'lko.lalom Frl�).· .. fóhcrcze,:: e.·mh\dJJíban. n w('Hbnrgl kll.stkl) ban. A náuoó[I. 
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Lu.l .. oflnlo!H l'""rigyc!<i föh('TC7.('J,:" c .. ah\djt'tban. o. weilburgl ka!'ltelyu311. A fIl,ltkapár u cskU\ö utan. 

fajs.zót é.<i az !igy kozelébcu talán paprikas ZS11kok egyikét il'!, 
lDl'rt azokon il:! \ �" rtnotIlok�t fedeztok fal. 

trl lndBzen lllZOllj'it6kok ala.pjá.n vette :t2itlin uj bOI kdu"r 
dazés alá Silnon jlÍ..rtisőrmestel' 8. terhelteket, de !lzok c8ak 
megmftrlldtak tagadásllk mellett fs t�Jje!'cD lul1ltltmuak val 
toltak magokat. Sat N. Gy_ . .né 1 ·1.  óvc:J lálJ)'a is olőnyfilrre 
vnllott, a. mennviben megerlSsitette 811yjtl..nak uzon vallomá
�át, hogy apjB életben ment cl Rkkor éijel bazulr6l lj, még 
ő tette be ntúna. Il kAput . 

Simon já.-rtbl)rmestpr jól tudta. bogy ezek n bizonyitékok 
ha ft, gyilllllt tlltl.possá is tesúk, nom ol(1geudők arra, ho�"y 
cSl1pfiIl ezek fl.ln.pjull fl. gyanusitott leHe!leket el is Jtélbessék. 
Azért hát {ovlÍhb kutatutt. de csak oem todott er6teljesebb 
bizonyitékoka.t taltUnL 

'itégre azonban ötlotességo és a véletlen lolyhin mégis 
kideritcHe az p�etel. A lemet€s un.pjáQ ug�vllní8 azt kMto fll. ózvPgy, hogy cn· 
gedje őt a lomct�gen ré�zt 'fenn i. 

Simon jÁnisőrrnester meghányvlin,vetvén fl, dolg:ot, ugy 
tnIáltn, hog)' D('m 109Z 11I\tmllytira a nyomoztisnak ha az 
I,z\"cgyet kiaéret melleU elengedi : lita abbsn remlnykcdett. 
hogy a. temetés olyan megrenditö hatással is h,hpt az n92-
Bzonyrn, hogy annak ha.tása alntt t6rtldelmes \'!t.llomtist tesz. 
Tndtárn. adta. lehá.t, hogy egy oldalfegyveres csendoI és egy 
esküdt kiqéretében elengedi, de beRzéiIlle senkivel scm sza.· 

bad, S miután (lZ asszony ezen fultételt elfogadta, elboesMottA.. 
Simon járás6rml:<8ter

' 
ugyauekkor á.tment abb& a szobába., 

h�l li'. a. mátrik gyllnusitott, órí7.tet�tt, 8 minth� valamire 
kiváncsi volna, mintlnn szó nélkill oz nblakhoz allott s ott 
nézett kl(elé nz udvarrR, 

F. D. szíl.ltén odapillllntott 8 II winl megltítta K-nét az 
udvaron kifelé haladol, szinla dübósen kérdezte. hogy az 
hOTa megy. 

Elboc81Holtam I falt;!t egyked\'uen SiOOOli, 
S,l.t akkor uocslhson el engem is, - szólt érde8eD F. -

én som \'flgyok bl'inöscbh. sőt még olyfUI 'Ie, mint az nt. 
asszony, 

- Ugy kapott o. szón Simon őrmest{'r hát lU az a!,;z· 
szony büuös l) S lll{.rl oelD moudta tm lilL I.'thllg , 

'Most tie mondll.ll�m. dl! Hgy látom. hogy mindeuáron 
Clllr{om Ilokarn6k belekeYcru i 1\ gyilkosságba., ped ig Isten 
hit ja. lelkemet -, abban �emDli részem nNU volt. De hn 
Illt\r igy dll n dohl.€<. bnvalluk mindent, csak t6Ssl'ok írni. 

S ekk.lr minden liülönml IdrtlC:'zés nélktil elmoDrltR. bng.r 
akkur ójjpl, ruidon 1\ korc'Hulihól N Gr.-el baz lltP.rtek s N. 
II (észeruen levő fi�·lÍ.ru l�(ckli.1t. az �szony millbln mÁr 
rÓJ!on ke)'l!ult ni r�rJét II nl\gy (nvligo rejszével bal haJiin
ték on vtigtn, majd midiill erre az az ágyból Je & (óJdre bu
kott, ült, de már ('kkor fl, itd�le élével, ujbOl fl:'jhe v�tn P:'I 
m ikor hitta, hog)' u (t"rjo meghalt, behivta. öt Í!I a. kR,puból, 
hol addjg állott is az tlhlo7.fl,l ö.�!:iz(1roncsolt fejrt, pokróczbR
és zsákhA. Lap6lyáltRk, ft lerek"óskor levetutt ruhúJt, H1etve 
csak melMnyet él'! kahátját. - m�rt a cSlzmRl és DndrÁn-ot 
nem vetette Ie - r:bl.dtAk, aztán befogták tt lo\'at a koc�iba 
és arra Ro lmlhit feltett6k. Feltettek 1\ koosira ('gy hordót is. 
ho�' jOgos811 vallllll�sfl tlz özvegy, misze1'int férje pli.linká.ért 
mpQt. 1:3 mikor miudezzE'1 ké:lzOD voltak, azt mondta AZ ÓZ
vegy. hog-)" mo�t mÁr vidd eL valahova.. de jó lD�sszire. 
bOilS • B sznga bllZ�l ne órezzen " 

N. Gy,-nél RZ eset úlejében csak EI. npja és h\oyn voltak 
otthon, a. csclédek mlDd a tan ván voHak. 

Ü <lzt.d.n , l\Z IlSszony biztn.hisárn, fl, kocsira ült és Faj!lz1'ól 
MI�kóD. DaJóaon �s Ná.dul;h'flTOn keresztfil 8. jáno!\-hfllrna.i 
hll hi.rheli Borota. puo.:ztárn. hajtatott, hol m i ut1Ín mér 
bajollJodni keztlc·tt t\ IIllJhit II kocsiról ledobta, a h','uka.t 
kilogtn s a koc�ihoz k6tottc. azután leszedtc EI. h1l11a fejéről 
a tsák�t és 

.
pokrÓl:l'.Ot, ho�y áruJ6jok ne legyell é� hazatért. 

Azt IS bOlsmerte, a Wlt elldl� mind fl, ketten konokul 
ta�fltltnk, hogy N.-nóval mltr rógebb idó óta sZl"'relroi vU'lzonyt 
rolytntott es e<:llk enuek hfthisa alatt válJnlb cl a huUIl 
c hlll\.l li ltbA. t , 

.Ez mind ig�o. szep ; relelte Simon egyked\'tiel1, dll hú.t 
hol vBnnRK fl. !\-�rl1l('� bepóly,\IMá.l'a. haszntUt ZSl\k·  éq pokróczA 
diltl1.bok ? Ezt ugyanis .Fltk"te. ugy llltszott. sZliudékosan 01-
1tt\lIgnttn 

- llizllfelé jóvet n Lorotni ulloben elrejteUem I relelte 
Ft'ketp:, ba.nem �zt má.

.
r 8ehugY88m akl\rta megmOndalll, bogv 

IIZ onlo maly re�zcn ei! hova rf'Jtetfe flol 
. 
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Im rI :ír!\.: ,fm r Jól � fil , fl; vfrllJlplt .'"IIJ811 k 

Dl.:lk tu mit ro r } Ic re .. IIQmú • ro rI ha mmrlj II krt 

a VII J(JÍ,[(,),lr6 ( ott I lll1' )flJ az Ircrlrnény (mm c! dllk. 
f�Dn )f, 'fI, mt!lmlgY r ls t nrk "(lY' ro " fue, l,c 

ItII.nd 'nj 'J m 1.llt4:dn ,. ar.tíl I(;IJI (TI " Ry.lko áglííHl 

'aló .It' tel 'ltIIJ- _11,1 M. ri If f1�1 pr m (, (.!JI (·lhu Jn I, hogy 

lU , íf1 1{J( ti { IL�  " JlY I ""('11'11 h:t)II,ttb ,egre . . �nnál �f·'{"t.l 
ml rt AZ '117.1'°1 Alt -'lhIJa, .,(,gy ,. '�1Je 61dbtn mtDI vi 
hllnlr"l t rn  Il�U láltZlk 1'llfHJylltani alOn k"rölm{nY

,
III. 

hfll11 ,. kO� HI ,.(nIYf/IDok IlJnr. IlDI·k. T. hAt eJJlIk nb'Y I III.d'lz· 

I,MJa Tnlgát If lj' f,fj fi JOiIk()II�ÁR' "ÁllJII all,J, hA ft hull )" 

1,(lly.J�'trl }Ul! UIAlt l-R" �" I,nkrnrlflflTallf1kf1t 1:l6a"'JA. 

Em 1\1. ?rnlltm flzlÁn � .  k� lnek tnutfltkomtl. }Hlgy fil 
(Ir"Jv It ""Imik JflJt" klllJyél rMgIDnlatJn.. de cenk ú).,'y, ha 

kOCRJn m"nn,.k " hl'lyllzmlim III fl )o\flkal ó hBJlJ" Mq� 
J"IO" zh� mtI{, IlfJI(1 II knC'H 37.trt nl'm Idt v/'rf'8, mnt fl 
r,/,I,. oly ,a�tIlK ... olt. hoj(}' 1I1.0n, r. hullálmo rntg m�rlt,lt 
k" h ... "r. ,t nlm hfllúlbllklU. A 10M,. vh az úgy {·JoU 3 
f"I.!rA (ol,t lu, mt·lv. 1 l.1- luumny. mir,. (J hflIBJOIt. ".IJ6 ( fl  
fltak.tllolt. 

SlmfJO ,'rlÚl 'no, Vr fl IfrtVV:�((11 .18�zfl(r1tu, N '1Il!hr,z 
ro�g J,Ár k�rll t mt4zdl, fl hul.1oa hBngfollatla az {·Wt!, 
1100 f ullorná,' t,·tt I 1.,1J('Y ,. .,IlDJelllkot I" mf.r 'ZOAp 
mt'f':"'I,u'k, r Ali: llj>m " mort' 1.1 ft tdv·t, flcm /ld, ho ry 
}- nl ,zMdm. 'u z,Jflyl/an vrla. 

)\l)zl>f/D ko Ihs fol{1Bk • f \'f'), fl kit előtte TlJlgtl)ltotl 
(fg,..err,,1 figyelm'lu:H'k a rDf'gw.UJJ lusi rlcl';v,1 ul6 (,VIl 
.odA.ln I- bKY r. endfJrrtl BJIDl)ll a bI)rl)131 u,Mh" hajlatott • 

• ,01 • f tllm!1tatL� llyom'n, IZ Hdl) ('gyl k, (.Ji,zi; {·,I,,.li 
u1.dnyÁhflo. " f"dg/lk áltAl (,tthagyúU m'r roHl/illOl k",dri 
.ulmr.eMHoót'ftn. az (·lrqtett JIOIHI'( I é. z,�k(l.rabf,t mf'g 
L&1'It4k �I Vaj aa hAZA zAII/túllak. 

Ll a. h!!I, Faj d'll, k"rulhelr'íJ ;t."J .mDj"1rEt 'olt. 
Az "negy mig (:me tmnjtJI:k fdmntntw.ár" .. f: IfJIt bo 

i_m..(1) ,,,Il(,rn4�t i J'ny. flzonl�n hd�mf:rt(·, h" U'Y t�nk III 
AOyj� rih&uiilil1llr,· tAttl) Ilzt n ."lIrJroállt, ho'!:y Jlítll\ fU lll" 
j't tlfl

l
�llm II hr'KY G teUe t,e utánna a bpul. H .1(:1 mr·rt,., 

h(�, o rom/lI'I,·IITt,1 'Hnmlt le trHI. ri· fl gyilk(Juá'f'6J .. ein, 
mul fV." 7. �)JeJ aludt, tI·g'!,·1 rr'rJII{ Il7t ftJonrJfll az fl1'YJ8, 
J'(I" APJA p4lmkMri ffll'<nl 

81mf)j') JrirúuSrme�ttt f:!mr IJr/lll'tldt tmnjf'J, k fl II lI1.ndml \, 7.l)t,ytil. .(,tlstkr'Z'IIIIy, ill)f:nh·tt JlIlfjtúk Alapjáu TJ�y N. nH mUlt }- •. M, II·tart6ztAtta. a k.l()(: 81 lm. tórv�u,ad:khr·7. 1,1' ':J�o'-rtf:, bhl miII .UITI j • •  uplr:fflb'·T ho.,állan ft o/í gYilkol' alv tlunh:tt.< mlldi 1 �1 ? I  fcnhhra. F H. p�,li,!, elen tmn· telt f,1rltJI4 ... flllaH "I{J "'fl '''gLázr" itt.lh·lúH f J. b:zl'\ m(i{mlltatt� Httllt)D JAr;\.'u::rm�!l/·r, hogy II Ip,letnf.nyt '" lut.rU.. DyMor)zu nUD/I'K mtgh"zzfl II ma:;.:a IQ'IIlOrJ1CII:t az U('\(o"lJ)'\. 

I:; I� I) P1 1{ r.� u, " YO'I O " A' U ( _ .e ,� "  " lJ " ) 1( .  

I �08. juliu. 1 �  



HID8. jolios U. C8ENDORPEGI WOR 

KÉPEINRHEZ. 
Lakodalom Frl,:,'YCS főhcrczcg ('�al(ld.J( .. hall. 

Lnpnnk tp'yik " k öu.)j !lzíÍ.málJan már birt BrUnn"- F 
f...'Yc" fbhH(:ZI'g O F()nMl'gf: lf:á�y�nak. :Mária Hf!nrj,':t'a (öhercZf:gnóDck rro)H:nlobe 8chrJhngföret GotHrief) bf>T' 
(·7.'·fI�(·l tórtC:D� �gyb,:k�I?FI(.ről. l:,gy�nB�kor �t

.
g"mli!dhJk 

Ili':L IfIl, bOIO, J ngyu flSbercz('g O h'DSt'gC, Z u' glcr Károly 
�7.rf:rJ�!! . . mlDt . fl. �!lgyar korDDt.&. 01M?ága.ihol tarlozó 
c!tenrJörf:ltg (lllögyelQJPo(:k, II ('sendőr tiflztikn.r nuéhtn 
bozzainlézl'>tL h6dola.ttf·ljeK aZOrr!DCHi"kivÁ.natáút köszI). 
nfjt�··t nyilv(lDitottn. �apunk

, 
jelen fl7.nmábnn AZ í.'gybe. 

keh:,4se
.
l kf1,pc�oJato8 unnúpseg ('gyes kiemC'lhtldhh mol.' 

znnutcur61 felvc.-tL képeket mutatunk l,e olVtlHÓinHnfik 
�eJl(:kh. ÓJ l átha.tó, hOtq eme föberczegi (·�hehlf1 1f:nd� �lVUI! ((-nnyel és fl.Z uJ pár magRs állri.Ránnk IDf'gfélelo 
u

,
nnepHégek keretéhl'D ment végbe, moly ü�nl'pk('w,k 

f"nyH nagyban emelte, bogy azon kirá.lyunk {) F(.18A�e 
iH j(:len volt. 

H IR E R . 
Puoajott tábornok e\távozása. Sznmo,rnl,i rana· 

jon H,mdor C8, ú, k ir. hihornok, vol t cFl�DdórH�gi fel· 
üg)'(·l ő, folyó hó I (-n Bar)upeHlről uj tnrt6zKorlluli hdyé 
re Pozsonyha. utazott A burtf'P(,gti c8tnrlörtiHzti "S tiflílt, 
viselöi kflT Y.iegler KIi,ro)y ezrerlell!iU,l, a c!lcnflóurg uj 
feliigyelőj6vel 61ükön ft. bécHí hajoál1omúl;nlll vctll'k 
hllC8ut túvoz6 volt (elűgyclőjúktiJl tS Rnnak cflDlárljilt()I, 

Zombor a cssndörBégért. Zombor vároR törvóDy· 
hl1tÓHtl.ga. mult hó 1 1 ·,�n tarfott vá.roai közlO'üléfu':D 
dr. Mr/l'/orlWf/1h TJajos hizottqági tag inditvfmyáru. f.\. 
c�endőTA6g1Jok Zombor varas hel· és küJterü](·tón vBIó 
RJkalmfl.z{ullít határozhL cl. A Zomborban ml'gjt·lcnö 
• Dáf�Hmegy(-i J!'Üg'(utII'D8ég. czimfi Jap ('Z nlkalumhol 
juniuR I :t-ik i  Hzámóhan .Zomhor cl c.,endörPlt;gérh 
czim nJaU fi cHf'ndárHég tTcdmcnyefl é8 fáradhatatlan 
mii kötléHót móltfttb vezeh; czikkbf!D a legmelegebb 
rokonazenv {!8 eJiHmf'rfa hangjún f'mleh1.ik m�'g 1OI,·,z· 
mlonyünkr6J. ,Jól C8Ő {irzt.FlfleJ (ogrHlbntja ézt oz üjahhi 
(.JismcréAt az intózm,:oy mindt'D tagja, meri al,bnn 
megnyilvánulását hitbatjn annak, hogy a komoly, 
mag(ulzlos fI�oJg{dotllnk  nyomán nagy (áradalmnkkal él 
kitnrtáHltnl elort orcdmlinyeket nemcfIak 01. elöljáróik, 
haor'm a. nllgy kÖZÖDFlég r!s a (lnjtó i H  teljes mértpkbon 
mél tlmyolj •. 

Oyermekbir6.ág . .  Juliu. I -én .Ieth. lépett n bo,ln· 
pf!H\i központi renrliíri uyerm(!kbiró81i.g, nmdy hi�ll.hfl 
Vli.n flTrn, hogy llRúlZ J3udll.pe8t tl'ríilotl'n mindon tl1.lJn 
nyolcz (ovon alulinak R rlmdőTHltg IJldáFlkön',b(! tllrlo.1.6 
kibágli.HD relott a. k iztir61ngos hirá",kofMHt gynkQro�J,ll, 
A Byorrnokbiróa!ig Rzóholisfíg és közvotlonRég li. l o pJllo 

i tél, Hőt ho.lnRköro n hozott itúJo!tul nbm (Or v6j.("t. 
mnrl jOglL éR köteh:slI{.go a. rC'li fl1.oruló JO'tlrmokl.h 
ÜgyÓbOD ft f.(ynrnhlLlóRftRDnk é8 II tó.r�ndllll)m Ilyr.�"wk 
vMI,lml  ínti'zmónyoínf'k Hllj'.(ítSf;gót jgenylu' v/InnI. lJe 

r'molJotL II rf'Of1őrbir6HIi.� mollett, mint ':rtoHulünk, oz 
Igft;-:HÁl(lJUyi kormllny fL hijntot6 hirosrlgoknnl iH gyermek· 
hiró8/',uoknt f(J" h1. u�óPz orHdghnn létc,itf'nl, ,UI:g, lit. 

6HZ roJyamán rondelotilt'g utBsittalnl1k n 1�lr6HII�(Jk 
V(1Zf·l/ii nrln, hogy 07. ÖR8?!"FI 18 úven, nlulwk �Iln' 
cl1elukmf'lnY(ji mind ft jfw\IJhirilHIÍAoknál, nUlUl fl torv lmy 
Hz('kokn{,1 f'gyugynnnmn nspon tllrgyl&lto�!lBnllk, ugyau· 
(lZOn tltrgynló l,ir6, i1lotölug torvónysz6kl tU.�i\fJ8 ol.őtt. 
A hírÓsi\.gok ft kir, ügylhlZHégckkd flRyíitt ,'ITlntkf'j'Wllhf' 

Upntk a. tá.,rMadnlom lO'f'rm"kvéd�lmi i�tézm/:nyeívtJ c, 8 védl:lem l' IIkkr:ppc:n fOf( fiUlVt'ztl!lm, hogy a patTI)n�f((: , b&thaló�an meg Jpgyen vlilósllbató, i\ gyum(�kIlIr61!n�ok ((:lnIlJtá&a így eJókéMziti a. tmntf:tonovella rQ'I!'mehl:rlt'lm i  intl'1.kerJcseinf:k fh:the I-:pe-tl/ t, I1mi fl 
doh!" ,tí;rmfliu:tj'oél (ogva t ak egy· két Aven heló I lor
h'n.u:tlk mpg, 
. Mérgozés a délvidékeo. Az or,,,lg .<'1 i részi.ből 
I"md, m(:rg�zl �rol kfiptunk birt. Xikolih KOl!zla pan' 
C:OVOI bukQclo!l� n napokban gyrmu8 köriilmi'Dyek kozt 
lortdl'n elhalt. Alig t.t>rjPfJt (:1 8. haló,lesct hir� mnriA firriJ� k�1.(ltf-k Jluttogni, hol.'Y a fiatnl é8 l-Jf:Lr.rf,8 h{r. k{J�III!J nl:m , tNrnfl'iZf:tl!H halálllll lmlt meg, hanem h 
n eJ" , II kl l\lkop68 uRZony biréhco állott tE:ltte (,I láb 
alól. Erre a hirre a hatólHig a hOlJfl '(elhonczoliid� 
n'ndt·He cl. A honczolriA Horán o. gyaDu vfllóonk hi1.Q
nyult, II mt'nnyiben az OTVOROk Ilru!nmérgr'1.est ,mapi. 
tOtllt.� mq(, A pnncHovli i orH f�y járőrc eme lltlalok 
alapJnn n1. ozveg)od bnzkutatá�\ lRrtolt II miutün ott 
j'g)' uveuh('n f!6�avat, ('gy Inbll,k 8.1. IJrAzékh61 kiemp!t 
uvegL('n p

,
edit:; arzén kf:vu(!ket Ini áJI. rl61J1, Ot. özvegytt, 

(
�
�?(.k , heiAmera \8.I,lom6.!o!s ala,pj�n pf,dlg .Iovaoo\'it" 

f 1&lla JR.Va�Bq�lonlt 18 ('lfogta, -'Ihtól"" mi'g miul I dar. 
túztntá�ok iFi VÁrhA.tók. 

�ll�Dtiz"güI68 egy végr&bajtá,ináJ A n�" tTfl várme 
gyr'l SzohohRt kozB"uhu trlrtOZI) 'Iic a Irtványb"n �fJ. 
e!lU 1'111 Oltani, Jllko8 ('1 :,(-'0 julilHI hó :�-"�n vjl"rf' b"Jh1" 
volt (oga�j).tOlntantló, �[lc8n Pál fl VeJlrtthllJtRst megbiu. 
t!indó (�Iobh fl v�gTf:bftjtIJt, majd pelllg rt.. kllrhl1ffllmi 
flf'g(;tlktül kivc:zl.'Dyelt GllrarJi flipo� Cll Némel .János 
C8twJiírökből (dJolt járór Ingjai közül, II (JRradi cHllndor 
fcgyveré� rlL,({fulta meg, Garudi cRendjir feR)'V(.rH Mic811 
PI�I hz(·hől kirnntoltu, mire AZ ft \"(;,:!:Tf,hfljt6t dj-f" !zlvc, 
,� konyhlÍ.ha. ugrott f:8 ott ("gyv('rt logafh fl, 0111l1.(I i  ellentl 
órre rli lőtt, (I,! oam tnlBlt, .\z ererJmén"tdcn löv"� 
ntán '(itSIt Pili Gflradi cfowodőrl i.'1mét cclha vetü', d, . 
mialfitt ("Io' verét még el(Vl!7.o elaüthdtl' '"01DO., (jluafli 
cfJl'nclór RIt/LI meHen lövetett, o. m iof·k küvetkl:!ztében 
8ulyo8 StTli1é8t fólUlDvcdt:U, 

Szerkesztői i1wwlek. 
\ "';fI'rJ"'''J;lli�i'l; 11(0\'/1-1(>11 Itv('lckr(' 0('111 \ (,la"lul', 1c(·7. 

1I'I,fHt \ I"'�I'II 'II'UI nil, 1 ... \ {'lIu'lI 11(' (111{ c .. ak ,,,('II k l �{of'-'I'" 
1111 I'''('l('ld''''1I \ {,Iu .. znl, h;. II \flJIl"7., k(on)I· .. ljf;I{{·n(ol fOJ;'\H, 
1I1Ihftllf'<4all lill'''' IIf'Ul .Ldhatll. ((('rJIHc tlllllt"ll'OgUI 
ul\ ft,,6Iu klLt. 11fI".l 1f\\I·Ic·lkl,,.1 1Ii"'lf'J.('I·t Jlf' knlfljl·Uf'k. 

SI'I.I/lfl lntlll' kU I'C,",flIJllO"l IC('I'd("wkr/' c'''nlc UJ; (·"I ... lIWII 

\ (tIU,,7U'II I I I(. 'Ill n k,"rfl(o" il l lnlAnn"l ,." fUlltOJmhh .1(')('11 
W,,('gll "'l'fI'lli,lall liJO,(·t " rlnt, "kl,or 'H n rl·h ... lt·tt. ('14 
II lilrJ.('J UtIl,\" g('II(\k IIlpgl',·II" üell !<II:flv<",,('-Zt·tt '"'rdl''' 

" lnrf-I"I<,,,f,tfl"('\II't ho �"r III' ufloU vitlU"i7. IlIlu, !t·"I,1 "Ilnl 
l/lf·j.:'{lrUu·lo "·"'.l flll If 19)' " f(·'I·"iI(Oj.:'(·" k(·rll,-.úi"iklifl ... • 

�"kIH·lc I'h'jn ü·lf·",,{>.k. Epp lll' '/I{HI,UI IttlJuk JlI(>I( UI' 

(1 IIull"HI� I I I li\pll'I(''''''( ,..I,illlfudl l(, \ (,lu'Il'nJ,al I�. 

P . •  1 ,  (' """'11'16, t :\ ,  il'lIln I"lt •• (" lmn h;ödem('n,c c'� lk 
aMknr I� MIJ1.ölhd6. ha II Jd'.I'U {IIIJh. l ,  , mil·lől,l, '",kIIldi. " 

/11,1'11" /. \'all'� )(1'1 ih ri ,IH til ,,"nllk ny(unMA ,I Ieirjn, 
\ . ,J. lur őrmr,,11'f 1,\ I,'I� íruluíUl\" H, I .  11., IIrllll'lIl"r 

, lönfl !\lIk 1",I,i'I'J. Ih,III.I.J,,1I IH> /cwl I lk ).,,),1,' IV III'n1 

H ., . 'lor "r ml I, I r,! ,,/.&nl 11<'111 k .. ,III O)( . IlUI" J,III1t! 'CIII, 

" leRA"} (. Idlép� " rllh (,lfmf, Iwxlr'nH "p, I' ... n nl.almall. 
'l" If'nl(lIJ'(idt. .... IIg) ;oC7('1WII. h. ",., "�'IIJ1'all"/lI .. Ii)' I,.U ,. 

mi'l .11.1111 olKlllatrn ,IkIIIIni otl IIkJ Ó'lIlQIc; " ('RN"hlr.t'lKI"Q 
I,I I"H"U .coIJl'.ll1li ldl.jf', ujt .. ili ".\ URoIIJlllo\ " l 'I'I,'n 'Ii 'IIllllllln 
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tik-o ? VállUI� l"on, mort II nYIII{6.l1om6.nyb$n oltöltöU ülő n J  nU 

ill flUBmi el16.tnlblln állott 1\ ojbftli nlknlmnz6.AB clIBk foly tat ÚRR nr. 

016f.6 Mlami IIz,.,lgólahll1k; [1 nyngrJijbnn töltött idő nzonban, nj

b,",Jj nynga ljl'l!n� t.lIlOlÓn. IllOlgflluh idllnok Dom 8z{unitlu\lk. 

Jt. Kórrl{.lI · A zHobkónyvlJ(lfl IlZ ow:.dtulnjlloDo8ok rOYI'lt1! nlott 

némely holpm oUHorúuló .vakot. kitétel wit jolont ? V . . A k6r· 

d/'IOs �!6 i\DJlyit ;olent, hogy . Uroa" Ell ollotban tobát Ilzt, hogy 

az illot6 ouoclnok ninol kinevezett l ulajdonollll. Az o1.rorltulnjrlo

ll O"ok. kikel mindig /) FulBÓgO novoz ki, r6gehbi ifliikbon klllo

DÚl! jOj(okknl voltak fulruhúzVIl, (pid. ők nevlJzték ki (OM 1/'Jl\oltók 

r,1li BDDak id(lján II tillzlokot J8) Ulll lI.1.onbau 81. ozrodtnln.jdooOlIl 

czlm múr c.ll.k kihlntol/'H, II IllolyholI idogon uralkodók, f6hurt·zo· 

gek é. rangidti.oblJ tflborookok rÓIIF-ollűIIlOk, kiknok mou VBU 

adva az a jog, bogy ar: ilIoU! ozrod I'b'Y0nrnh6.ját éli nz ozrcdoHi 

t8ndfokor.ntot vilollllB10k. 

Érdoklőclll, KörMI' : A Azolg. szab. J. n. na, pontjú.bun irt 

tFon&�If' ethn kit i11o� mog'! V.: Idogon umlkotlf1búzak hcrcF-o, 

geit, kik had"oroKüokboo t0nylogc8 8ltOIgúlllthau állanak. '1.. BB 

az iIId6 pootot figyolommel Ho)vfUlllla, rögtön lill'tlf�han lCAZ \'t,lu. 

Cl', Cit. Cl.. I)nlhJ. I. A gy,)gyt/lrtuUl 8zerint minősülő teeti 

��r1�� i ;!., �zolgobir6i hivatalnok. 

Blz/lnytalno órdcklődö, If.l'on, mort oz az öltózoti "B fol· 

8zereléei Bub!ily1:ll.tbIl.D {J!ti van irva. 

L. J. ez. ÖtHtii. 1\(.zoto belyeB. 

)Clv(mc"J. A mngaeabb z.old é8 azolglilati pótdlj 1110lol. óvi 

jnLinB t·től kozd6d610g latt foJy6l1itvB. 

Sziget (,11 Sz. l j. BrHVCzCtő. Olva8sák ol lapunk f. ó,-i :2'1. 

AzB.m&.ban .'l'udni vúgy6 CBODdlio ée .Sz. n. örfJV07.. lJ·ou nltiBzh· 
nek k úldMt flzonotoifJk et. 

SZf1bolC"lI. Mi 1I0Dl �uilbatuDk többet, vá.tjon tHrolommol s biz

zák tov/i.Lbra. ill elöljá.'I'óibRn. 
l<'oJye Cl.. I}Mwmr.ető. OIVB.8I1a ol lB.punk f. óvi 2i>. HzúwúhaD 

.-B. P. örllvozotől-nok I. alatt e.doLl \'álalld. 
C�. ez. J. AlUli fiig�, hugy Bzolgó,lo.ttoljofJitóo közb on, \'agy a 

!lZolgálat laljollitóAo últal azoT�e1t bajjal gYllgykozoltatik.() ?  I';I,ő 
eBIlU,on oz oliífogot B ja�nrJallOaz411 torhAro 1l1.á.JDfJltntik ol, ol1on 
�otbon pr,dig u PMflntfilr ud �ajli.tjáb61 fizeti. 2. 3. 4. ez olgfLlati 
Iltu tartOZIk. Dom vlílo8l':ohJDk. 

L. ItI. K&rdl:fl6 btolwat1on IIhón, nom '·(lla8Zo11ll1tullk. 
P. J. �Z. örHW. Jla ,Ianaszli. von " az indokolJ. for,luljcu 

ucIK!il&!J uvm li.zh cI6Jjár/,j 6.hoz. 
S ... Uár,cynng)fal lll Or14. Nom közöl botjük, mort búr nz oMrt 

erwIQtny dic�órotfll, buoDló közl�l!ekkol onnyir/J. kerellnónok � I 
hrJ/{y DZI>kut lapunk uilk korf'l('bon közre DOIn adhatnók 

II , 

J{. Oy. clJelHlőr. Nom. 
. 

Heménytf,len hlzalom. OIvasaa el nz 6.ltol!ino, 117.01g. hB 
H.runány()lI XVl. (oj.,zfJtI'Dllk O. pontJIÍ.t. 

... , H. (·' M·,utór. l-'orduljon örl!pnrf1.ncllnok6.hoz 
� • •  J. clHmflőr. Lm, nirH�8 nuk�l·g. Kf)rkérdli� nf.lklll i� Öli' 

merjük az Ó�.ZOIl okollo.t, 
'rndnl váI,CYó. I1JIIMke"'{.Ui kGzlI/:g/nok IIJlllpllnj/.JIOI 'I'ndnlv!tI(I. I. Miutlwl(Y 111. urlll'fl.ro.ncJjnok ö" ,'� 

. 
I 1 

t kl wtb 
Un 'IU JH on l, n �n. r�llll/j., tj'rrlU\IIZlIteA, IHil(Y al', I)nl l(oulaA6w II ui. 

l,fin IJZ I,uffi,,önl\v. I rfJld"Ik1..zhIJ tik ., A ' kö ' I ' 
.Y 

, . .fo. Z vrj fJ nl hOl(y o 'i t. (/'1 ('vell lQ'ermek (nnek 117.ólitllon valakit Mm ' I t t .� 
Uy 

W:HJdrJlkrn;f.lIra.. (Jkt.tTJi Iflhf,t III koll 'lI 
' m l ll. J Will! 

I Ic t 
I ti. lI:yormokl.'t, do hn 'I" " l • JO'ermek nf;1II (n'nak, vIgy nom hl,,,,"i k . ( 

egy IfJhl6tt 'Jk", I mlH)f Il\gfeljllllb mOAolv ' R J 
na RZ ,lit, nzon 

a. Nllom . IZ Hf().�,. �\'i ;tWJI I f' 
. J • f (JJl �('K 110m Utkö/ik 

, J. u:.. bOllv/it.!JfJlniHu.rJ I l mtlzllfJd .. U. -1-. SeJCJ; fll: H.IO-�,. 6vi 10'124 .In J_ 
rom II (,\ 

, ' \ ' I ' . l1 7.tlTnll honvód· 0011'111 en r"lII "Idtd a jog InlJgvrmalntt. 

, 
VfLrt,,,1 ,,_u .. dhr. Ii hrtl.leti:I'MaDCllnDk!llÍ.g álln irn 

Jd"'r>fm�lt, I,l.jekoráo mtlg (ogja turini. 
p J meg fil. 

J(Iofl){ouy, M>,kkf<ly r,rHVf'7,(·t.ö · lilL!  6 ' ej 

HIVATALOS RÉSZo 
Blln(etll,jogi dilntvényel<o 

'1'(l rHtcUCI'H(lj{ (.� jllgo� , édt·JCII! tOHU Hél1.{·l'lIlÓI. 

Az a Un!ldllris, hOflY �áfllollak 
.
'( őz�.o;

, 
és rgJliillc

;'i 

r.l1ll1lárouíssu{ " fJ!I.'izel're bOlll"lmazlfl /� s Cl lcll�t , mfl{j(I

Ilf/II {nY/lIlja a lá1'slellcsscfyef, IwfHLI' (I, f-Ic,-{rlleH a 

IJántaí/llflzrís ál/aj c.<;ak eJ?} le.'itt s61'I1'8 okoz/al o/l. 

II iO'fns l"idd/'JI'! a f/fÍclloU j01J�í1'a 
.l

J/rf! /lem. �illCL'pi�
)w/cí l/ff a orJrlfollrJk ('sale azu/wl {omori/ak r(/ k6zo

Rcn 'r.'! rmrídlPxfil ri liérlc/ll'e r." I (Ir/ék '-tzi lc, mikor 

mrJ/' flZ ff' ,'oll {egljtlerezve. 

(Ouria 1 �07 deoz. I I .  9524/f!07. BZ. a. Ill. Bt.) 

Z�arollÍS, 

l'ridloll(ll; a Hérlel/el {elszrílifolldk, It0fl,IJ fl velük 

8ZC/llbell {eJ/milló ,0 I( (rI?,touíst
, 

{iu."I,<;e ki,
. 

8 e {�lell 

cÚ'lfJ/mtllf/k i nWJd (/ czwalrodfls d1l1a/rodrt8SÚ (ollttl, 

milcijzbcll vádlottal, a .<:!h·{ell6l alma!; kf/I)(Í/jdt, nyalr

k�ndöjét, mellényil 5; ,  ep!� postrmtal/l�II!I(Í1 elvollók ,,. .c 
{a,rf/?lf1kal I'Jmf, Iw/osagl heavctlkOZlfsra h eldror tS 
!lOl/akodás ulrin ru/ták ltiS.�Z(1, ekként a �é,'leIt6l amfl 

Irh'f/!lukal (!I'Ó8zrl/rkal, jogl,olaHul é.'! a zol1 czélb6l vett/ric 

ef, h0!JY ezt larlouütáJlak lci(izell:.<:fJre IdnyHZe1'itsék ; ez 

II /'/fcle/;méJ1!1 fl zsorolús 1Jélséyét állapifja ml'g. 
(Ouri. 1 908 ópr. 1 5. 2980/908. AZ. a. IV. Bt.) 

S'l.U1éllznií r,cofulatlnnHÍl.gn. t'ogJnJ koz(LHn 1(l}róbcll. 
A !iZ/lUH IC(lrf't1 lie!Jódkező báb(/, 'l/ir16'n OZ tíjsziHóUört 

a szalelésf !rö/lcfó' 8 -4. /lOpOI! az önazerlJi bórlob 
(lit�l'lei mufa{kozlak, ohelyett, Itogy az lUszfllőll hozzá
tarlozóit orI/asi Beglly i,qényúc/lét6lére It,lmdloUa " olna, 
rt be/ey fJycrmek testfil kal'uololdrtlos ruhával bo/'o
!Joflf/, mit,wlr (olylríll Z. it (1 ."Izcllvedell /mrboI111/f"gl'z� folyt'J /I. rwglutl/. ,I lJ/k. 2'J1. *-f/ szerin I mil/6-
.�1(,J6 em/)crolrR lIéf"pyéucu (/yibJÚJlif(,,{oU bimösllcJc. 

(Cud" HIOB f.br. 20. I 349/üOR. Br.. ". II. HL. J 

EJ61é]>tatLek ; 
l !J01'j, évi májuB hó 2-val : ;. �. kir. V. az. cRcnr1ő

.
l'kcrülot (�l 1om{�ny'�hfLn : 6�rf' IHlel· . ,Józ8e(, Mnlle/' lM In. ÓR /Illilz .Teni) hl\c1 

�;'�/f'fl /�:'�k;,�
r ez. 6 I'mesterek , hfl(/(J1Ji'órl (jrH/JudlJ' rz, 

O l d J',lLJ lag megrl t(:Mél'l e l t. o l< : 
A m. kir. I f .  RI', eHendő k lil . , , 
LIII({;/'� MiJdt!' 

: Or uli TJllranOSDolulILj.{ 1�ltnJ : 
mltg(l,lo.rt{m6.érL 

y 

m 
e�rmrl/)r �z?n orlandó, hlLlor (IH rÚI nll� 

l l .  'LItiK?! . {Lrőrv 
� yly�.

l Szo kely I )ÓO('8 ez. ÍJrKVf'1,olfJ 

111lt111\16Hlln t
J
J, 

I;lZ
t
otÖJct egy élol mentés u.lku hm'Lvíll 

U.mORftl a. A m. kir. V IlZ cBrmlő k " I . IHl IKt 1'1 
'

,,
" f r Cm PL! plUlwp.HnokBI'lg idbd: 

voullÖ 
� � (:Z őrmcHtnr �H r;o//fjl'iH/" ny{i l'gy orK-, aZIJT!., mert 1\ '1.. 1 1)07 " . d' • J J. 

, ��. r�Z1etiiteté;re 
Nyjtmme�yc !'riv' 

' .. " lVI uczcmbf'r ho 2-ltD 

I 
IRJe kOZRóg(,IJrn ol6fQrduJt kót fJJnher-

1 { ' l J l'd .. I J /', \ J  < ,  ! J ,oU J r l J l l OfO J l O lí ,  = 1 
I Ki�.. hany.,", - árJ,lípék'i;;;;-Y-;;--;-.-b:----" " t:: rmentve. 

f \ J  vo J cl lí ,  co Z i r n  b u l J n  ( I . 1,,�"I ..... bb, 1 .. -
IJlllnHldldij, rur/Cntlmt/J I 

) { a.tib IlJlrllll'�J.i, 
ft.J/JZ�k"'l kl 

mnlll1.prl'k, D ú .  " . l a u t ' k l  
It' J I " 

Y ,.  111,01,111411, 1II�ItÚIlYOII lIzlf1l1 "Ink. 
� .. t. I( e s TÁ I t  S A lIU",".",r, I KAruly k .. '11t 10, n. 



I �IOR. jnliuH l ':.!. USEN])ÖRSÉGI LAPOK 

nlt:'ai eMt tctt<.'Koinok kCzrL·keriteac körül, II uYOrnOz8.Ht 
nzelő jfLráMpl\nlnclmnkukut Ü�ytlK éH RZl1kaze;ü eljnrú. 

ukl\ld credményescD tllmognUák. 

N y l l v'\1I0HU,JI lHogdlcH6rtotto)( : 

A m .  kir. V. sz. C'8fIDrlőrkerületi pnrA.D08DokAúg 11Itu.1 . 
f{nlltir Oyöl'gy CHollílőr ez, öravElzot6 és Iloinál' Jő,noH 

('HrmcllSr, lOort n. (olyó évi jnnuar hó �·I\n Nógrúd 
IOl'P;YP Mó.trnverehuly község hatltn\ban lóvő utvonnloll, 
tog,\' (ngyáMi aléltMI\ghtLo tnltiJt egyént buzgó oa !l,lki· 
iRmsretos oljtí.rásukkal 1\  biztos ho ilUlól megml'utotto k ,  
tn vfi.blu'l 

HíH�/ol' FerenoY. el.. örsyezotö, S:,oflrit .Józstlf, IIf'R 'l'li 
:\httyáK PH IOilw'''' .JltnoM cscmdiSrök, mert o.z I fJ1I7. ón 
<loozoOlhol' hó �-án NyitrnmegJo Pri\'igyc községóht'n 
"lőfordult kót (llllberölósi cse' teltesoinek l<idoritése és 
�'l fo':Ülsi\ol\1 j(lrőr\'ozolójliket hathatósan támogntllik ; 
n"guI 

Vim'z/' ,TIlDOR j6.rúMőrmostor cs Tóth .JÚnos r. osend· 
ör, mert eJ{Y mngl\t u Nyitrameg)'E:I llBRysurnnyi közigflZ 
WLlIísi b f\tóBlÍg fogbelyisl,Ígéhon, öngyilko8sflgi RZlÍndék· 
hól fo!akasztott ep;yl�nt. gyorR és BznkszorucD nlkulmt\· 
zoL! üleSi'.tloRi kiHórlettcl ismét {>letfl: keltetlek. 

P(mzbuli mogJutalma zlhi. 
A m. kir. hon\'óclolmi mmi8ter lIrDllk r. Ul'. Junius 

lJó f\.t'lD kolt G2, 1 7/i.flfi. szó,mu rendelete Rzerint II m. 
Idr. (öldmiveJóBiigyi minister u r  ."tiltá" Góza IV. K1.. 
cRcndórkorülolbeli CI'.. őrmester. oBgyn.ni örspnrnncl:IDok
nl�k I� Gömör ős J<i8hont vt'Lrmegye toriilotén fl a�lIrVll8 
mn.r1u\k között (ollópett rogo(Iós 8z6.j és körömfú.jl\s 
I.HojtáBIl kőrűl toljcsitett RzolgálaliLiouk 0lillmIJró8oűl 
�n I{ pénzjuta.hnnt Ildoml�nyozott. 

A m. kir holüR)'miniater úr HIOH. évi junil1s hó 
H.UD kelt 1j/i55n/V·h. számu rendeletével, Q, közbizton 
Húgl RzolglOo.t terlIO kifejtett igllD buzgó (Ís eredményeit 
lovdkonyRI!gükérL o. m. kir. Y. sZ'Lmu cltondőrlwrii!(lt 
ullomt\nYI\.bn. In,rlozo Stmlil'r JózHer, .�'4(fbó (Mbor iSr 
mesterok l'R Hodou János {'z. őrmrster rdszéro f.l�ycn· 
kunt 100 100, 1lII'H .J6zaer oz. őrmoMtor réRzor!' 1:!O, 
/\'oI01ÜIIl Khroly ilS J{ollfír", J4.no8 IT. őrsvl'zetők ni8zán' 
í'p:yonkint no no, O//,!?'/'{ík Vendul, /f"lik ,TánoH, 
1,"6rósli!l"h Áchlm, Td/h BtUn. és C<;llkfl JJ!\Hzló ulle1H16r 
oz, örRvozoLiJk, iJletöh'g o8onclőrök r��zóre cgy(\nkónt 
HO HO, 'I'tilil' LIljOM OZ, öravezolő éR /\ '."11 JÓZHO( ORomi· 
őr rószónt 70 70 ; lovtibhi\ 

M, 1 �)Oft óvi juniuR 116 O-on kolt f,�57H y h . . fli��mll 
rUlltlololóvol fl, ttözbizlonHáRi RzolglUn.t lorón klfllJlott 
iROD hu ... K'� �H crechnón'yIIH milködtíBtlkórt l1J{yulltlHnk � 
lll . kir. V. Hzumu cHonrl6rlwrOlot i\lIonl1in.vi\IJI� In rto:w 
Llld(;'lf/ l ,Tózsof ji\rúHőrmuHtor liK I hllfíl, MlityA.K 1'11. ?rHo 
v(lzo16 'rl\Hzt'lrCl ('"Yllnkóot HO HO, 111" I�d/ l�tvÓl1. UnIJi:,. 
,JúnoH f�Rt\nrlőr cz, rirR\,,(1v,t1t61<, nl/(hf'l .'\Broly. ltd, 

. JI\UOH, (;(1,..'14 IALRZló. /lm'Hirzki IHtvnu, l\Ollt'r:f" ,M,�t.l( 

t\� lú,I,(/Iwr: Ill\jClM (!!ltmr16rök n'szc;rc Ilt'(h� cJ{yc'nk{mt 
fill Ijl ) ; Vt"RUI . � , , 

nz l !lflH I"vi junillH hó fI·ón hit Id;,7h \ h. "':llJll t.' 
Hndulo!i'lvo] f\ kö�LH',lonMflKi HznlRIUnt

, 
tnrt'ln "It!rl klvt\.ln 

l\rf'flmt'\lIyuk I'IH sv;oIKI\lilti hl1"�ó8I'lJ(ukl'rt,
, 

111.il1tml 1\ m. 
kir. \ "VoI'tlUlI tlfWl1flöl·ktJrillot nlloltllln) nblL tnrloz� 
IIN!"f" I ,I f', no jll fllsőrllwHtur rl\RIIllnl 11111,  ,\Imi I'mIH:"1 

József éR itmf" ",... FerCDoz jllrDBörWOKI,j\rllk részoro 
egyenkint �O HO és S/lflY I{Moly r. oz. örflvoze�ii 
reHZÓrC pedig lao koronn pénzjutll.lmnt adomt\nyozott. 

J{atonui Hzolgá laLi lel. 

A ti8zl1 lll. oBztályu katon"i RzolRIi.In.ti jellel el· 
látt.lolt 

,'ú'I',;dy HÓZII, alezrcdeR lY. azó.mu cHondiJrkcrülotbcli 
pllrHncsDokbelyottea 1 !107 nov. I ·ével. 

A lCRónységi IL oszti\lyu kntonni 8r.olRi\I I\ti jAllel eJ
l l�ttattll k': 

II m. Idr. lV. sz. c8endőrkerulet nllomc'l1ly�bnn : 
fJ(lIlf. Oyörgy ör8vpzetö cz. örmeRter, HI OR jUDiuH 

21"·fÍ,vnl ; VÓRül 
a. m kir. Y. sz!\mu ca6ndörkcriiltit i\.llomu.oyábaD · 
I)"PI' György csendőr ez. örs\'6zetd HIOR jnhuH 

b6 t-•• el. 

I lflzaHl!lágra lál.et t : 

A m. kir. V. Rzamu cS6Ddőrkerüle� illlomúuyú.bnn : 
'I'dlll Ba18.zH őrsvezető oz. örmeKlllr, -"'vM V"roo 

rferezzel, 1 !1f1� jun, :!:J"un, NadllHdol1. 

PÁLYÁZATOK. 

A m. ltü·. tUla'llv(LBtlluk zágrábi th:lotvezot(li"óKóD�1 
3 hivttlulBzolgl\i, 

(s 6.lInmt\8m6.1báE6i, 

1 0  VODlltfdktlzlH, 
1 0  vfllt6·koaoUli, 
2 I4rupl\tiutitói, 
7 ptUyoöri dUM. 
Fl/elr"8 XOCl koron n, B I,,'dyoflfl l'I IIAIIIU'd HfJU knr. \'alnlUolllni 

tíJ1l'llIn(ll I ftf} anll korolI o lt,kh{r ,I. hJrlu .. ·./otltolli ('g.\ ooruluhol . 
fl VfllUltrtH .. Nlli {aIlAe.al (IlonkinIl kilnUl"'lorpl�1I1 .',� IItllr.A�1 ,'trn 
(1(.111 j,·lr. 

:\l!mlo1.lm AII!"",k .. véJCle/{11I1 kiuo\ u�� Diri) t1rr'llIiK 'J. k"fOIUI 
napilu"rrul JII\'lululwtlE\·n. 

FI,ltélolok ; " OKJIU n.\'eh nM.an ,I" irr\�I'fln. llat IlIni IIrrHIII 
�ll1IKf'''tllo Flonki"1I1 

AI r\I1('1IJtA�"IU R n uh.·,i r',lIáflnil o \"B'1tl1l nOlll�I"\" ,I. kö,'bldoll' 
lóKi I/ohill) ,n. ifllUoroto. 

A \'nnnlMkul1i i,I1(I� núl u rurKohni UI!IIIIH.� vOllntkO/ol,""r,ll 
lu: ... I" IlIltr·HoJ\'illt�'lIinRI. . n Jold,i ,�,. ' tltlnlv(,IIt!lIH nt/u,i"'''1 ill' 

1Ilt11'tlio. norvM 1I�"oh'. 
A nilh\kol.('t6l illtl'tllwi.t II "ált,illri IIlwtJCrítotm nlllotkOJIÓ ulu 

.ill�l()k I"llIotul,'. 
A i(ullpo�iIlIUtill r'.t1r\IIT1t't.l II \ AIIIlii .,oUl�I)· rIt khabittrJII/l1íUi 

Rtllll1'.ly1I1t It It ltí,UjlUkHloJ(oIl i/lUlar"to. 

A 1'r\.1., n6n l'dllllnlri.l II IJA1J'u Jnknrholl "nlt" "ullk fl ft jllilyuuri 

UlllllltlIMII"I; illlUl,,"lr'. 

'·".rIIIlOII 
9 pr\lyarolvigyAzol, 
I "  cUlomfll'lrnlvl'U'lhól . 
1 0  mlttArllokl, 

l a  kl\h.u'!i (1Ilt1hh vOllulmtUlHhl61l. 
Ftrnh\ l .rlC! IWflllIlI. I ,1\1.1"�Jt 1;)(1 ,Uli I ... rolln. '1'llrmi'I,,,lhl'UI 

t'�� !'Il"J1u\ nl. A knlau I tl,IIAlllul I' 8111. i ' llI Idlll!ltIllarl"�"1 • •  
nhu!'."i " rlll"''' j'\ 1  \ n"j{II'I{OIl kint""o "., 1l11l,' t'r,\�('i� 1" lIn ,11.\_ 

ok IInI'1106r,.,1 jll\ n,l .. hlll"" n. 
,·"ndnli'!. :\l nW)ln ny"lv 'It�hllll ' II  trrl�llfltl. Nr"K.\ Jr.tl,.,·,I'. 

idlnlf)j tflj.(\ fIlIIfIl ,,�yen"'rt6ku I.kollll , ,"KII1II �u 'I�' \ ' a.l'I l�r'K 



Vászon zubbony, 
Vászon nadrág, 

Kúlönféle minöség, 
.ri ri(�ffuzék bél'UH'JI teH('" 

VÁ R N 

I �08, juliu8 I i. (jSI�N ['ÖHSJl;Cf! LA.l'U�K�===�===��== 

! ! Csendőrség 
.. 

G E R O  

' - j m8!..,,' or kir, p '�nzú"y J{/. ' "ek (I IIC JJ�íBZl'n gyurgy -." irtí.�b8n. ·n' n. . . ' hó :J1 .Í". , ' h  [ 'mR (;VI ]ohuJI ., 
. l' I Igazga.t!) ug IlZ . . 

d' ki t rv/'nYllz{,knéL Fl1,o C I> P)t  , ki lilláft n IIl0W I r. () 
__ J I Egy ITDO tWJ korona, Magya-r nyelv BZ-I) lali 

[!'kkal 1400 kHronll L�k
k
pé

l
n� -'-la'ly H,íroUJ havi próbaszolgÍ\,-, - 'ó ' kOZÓpIB o nl o ,. . . "  '-8 Irll lino_ g;r 

Ké �n ek II hrrdnpentJ kJT. tórv{.nYJO\z(.!i I t Tel,·kkofllvl Vl/8/,:'a. rv Y II 
I'H " ,'.\.j Jllnillll •• 6 :t�I.lg. 

_ , lllnök('b�z , . 
. AlIás a rnoroll\'rJl n 'lrho[p kir. tórvén yjj)�,·k· Egy

_ 
bi�atalM���g

k
al

l fl/O kQrODli. Lukpénz pútJf.kknJ 2UO 
_ 

ko· 
néJ. F.:u:t(·, p .t 

I " '�J le fJnB Magyar nyfllv l11:óloan é8 .rit. 
J{ohtulll:tm 'nv 11 or . 

I " 
rorul. 

k
' 

narOlj\-á-e:árh r;olyi kir. tórn'Jny�zók e nÓK" ban. Kf-nliny" B r . 

hez JlJO"l. �\-i juliml hl" ,:!/j·ig. , 
Egy rendör\izodosi á.1� ff�rneli\'Ur 

hinltIJlfln(,1. lü1.!lu n1.I)t; ·i !J'JO 
,

kor?na. 

'l'erméslblb,.m ruházal. .\JalU'ar ." 11 JH·m,_,t 

I 11.1 hnvl pr,'JbiUlzolg:íJut. Kln'lÍnyck 

MZ. k l r. V{lTOII főknpitfillY 
[,akpónz ':100 korona. 
nyeh' szóban éli irá 
TeDle8l'úr sz. ki •• ni· lun. 

_ _ . 

oa JOl ürrnH,toróhcz I'J(-"" johns .1I-lg. 
. ' r 

E� �oolri '"!Ls II szatmnrnémetl kir. h,l\'kllyll7.�kn" FIzetI:
, 

t]l<kkal 1401'1 korona, J,akpónz ·1:;!O korona. Magyar D!ch: I;ZU-
P" , " b  " ':"y kózépll'lkolfL\ o8ztály. 'l'elekkón

, 
YVI 1I1z�ga, � " - - " ', " (" k Mzalwhnlmcti ker. IQT\-ólJyflzók elDoMhez LUI" J l'rvunye II 

(,vi juliu8 hó iH ig. 
, . .  . ' I.  

Egy irDQki úllú" .\1ilrmllro8 v{lrmeyye tarflCZl'IZI Járu l'I�n JÍI .  
F' ,' '," kkal l i-OO korona J,akpónz :·H)IJ korona. Négy k özép , IZfl "S pu " . 
, k

' 
I 

" , ' I ' l'r6ba�zrll.'lal Klirv"nyek �I úrmaro8 vúrwegy!) le 0 81 08Z >I .... . . . 
!ÖíHpÚDjúhnz l !J08. ?'vi lUIgIIsZtUR h� �I.ig. , 

, A m. kir. honv(,delmi miniszt.énumban urr'b",dé ebcfl 10\'6 '!� 
óvi 600 '.'UtIlZÚZJ koronfl lizctl!I'IJ!eI, 100 tegy"z"7.} korona 87.emM.\ 1 
pótMkkal, 210 Ihttlllizúznet.'Y"cn) korona I!l.kpénzzel, 60 .(hB�vall 

korona ]akp"m�pt..t[6kkal és ;'VI 1Of)/egyedlz) korona ruhnl�talllny· 
nyal javlIrlll.I I1I8zott hivatl11szo1gai úll{uJrJl,. 

NLlyúz6tól rno/,:'kivú.-ntnLik fl- mUftVar honoBMág, u magyar n)'(.I\' 
iflmt::rl'tfJ fll,(�bllll " .. irhlJblln éli "Il ortJ� tellbilka-t. 

A �ajútkuztil,:� írott pldY{lzBti kérvónyok bozúrólag r. évi julius 
hó ;�I·jg !I Ifj. kír. hOJlvé lelmi winilJzt{.rinlrt �Ini;iki OfIztálylÍn(ll 
nyojtBndók he. 

Az 1�7a. {\j H. törv{.fJycúkk �rto[mf.IJcn polgári filkalwfl"'{IIIr!' 
jogoilitó iW'Zfllv(mn,\'1l1 alliltott altillztuk chulhbli/:gí ig{.nnyal 
birnak, 

előny.ben részesül ! ! Csendőr-ing 
• 

ALADAR Csendőr-alsó-nadrág, -
--

Különféle mi nöség. Budapest, VI ., Szerecsen-utcza 41. sz. POUfOH éH f/l/ol'J4 etil/t. 

AV 
r 

F I A 
-- B U D A P E S T, -

e s  --- -

VI. ,  liszt Fere ncz-tér g, 
könyvnyomda, könyv-, papír- és i r6szer-kereskedés, a m a gyar kir. 
- csendörségi hivatalos nyomtatvá nyok legnagYObb ra ktára. -

lúillij lWk, "'/Jél I JlI pi mk, i mo !rOlli/llek , irós;:;ef'l'k dus /Já Illszl ékhll/1, es 
ri 1)11 .... miuíJo\tlf'" ur iíIHI�\ IIIt·lló .. á�w últal 1O{ljHlI hl, HJ·';II i:)i8611(i. SZ{1l11 alaH kia,lolt l'(! nd,�I('1 �Z/'I'Í nt i vfll'uJ;i öniök /'I�. l;f'rf' rr� IIII.,Z I' rf' !jit f·t I EII,,"őttélii k6o�· vl-j'ljki:k 111:11 kaplt"tók l'aktrll'll 'Ikol!, rll'lllkiilőllhpn m!J!1t jl'lImt ,"Pg kiadúsun�han Kí\,(JII�t [.'1 rlffwlat(j :11. A I l o j.'lzr-lii iiJ(}\ilt'li Fwhflly1.ath61 II ('S,'rull'íl's(..n 1'(�!l1.úrc. Ál':' ,:]u nllo\,', .... .. .., .... 




